Украi'на - земля козакiв

Павло Халебський

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Субота, 10 червнялiтаБожого 1654-го.
КОЗАЦЬКЕ СОТЕННЕ МIСТО РАШКIВ НА ДНIСТРI. УРО
ЧИСТА ЗУСТРIЧ ПАТРIАРХА. ПОВНОЛЮДЦЯ. НАБОЖ
НIСТЬ КОЗАКIВ. ВИСОКА ОСВIЧЕНIСТЬ. БРОДА МАЛЕНЬ
КИХ ХЛОПЧИКIВ, rхн1й ГАРМОНIЙНИЙ СПIВ. СИРОТИ 1
ВДОВИ. ПIДСТУПНIСТЬ ЛЯХIВ. ВIДСТАНЬ ВIД РАШКОВА
ДО ПУТИВЛЯ.
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аступноrо дня вранцi, в субо,у, 1О червня
(1654 р.), ми пiд"iхали до берега велико'i рi
ки Днiстра, яка розмежовуе кра'iну молдов
ську з кра'iною козакiв. Ми переправилися
через рiку на суднах (радше всьоrо, паромом, що йо
га, як i в Моrилевi-Подiльському, угримував маriст
рат. - МР.). Наш владика патрiарх одяrнув мантiю й
тримав у правицi хрест, бо в кра'iнах козацькiй та
московськiй iснуе звичай, за яким блаrословляти
можна не iнакше як тiльки з хрестом. У лiвiй руцi вiн
тримав срiбну патерицю.
Напередоднi, як це узвичаено, наш владика патрi
арх листовно сповiстив про наш при'iзд. Зiйшовши
на берег, ми пiдняли дерев'яноrо позолоченоrо
хреста, замовленоrо нами в Молдовi, на високiй
червонiй тичинi; йога нiс один з панотцiв, як то за
ведено в кра'iнi козакiв, де тiльки перед патрiархом
носять хрести на тичинi. Назустрiч йому вийшли
тисячi люду, сила-силенна (нехай Бог благословить
i примножить 'ix!). То були мешканцi мiста, назва
якоrо Рашкiв. Це дуже велике мiсто, засноване на бе
резi зrадано·i рiки, воно мае дерев'яну фортецю й де
рев'яний замок з rарматами.
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Серед тих, хто зусгрiчав нас, були, по-перше, сiм
панагцiв у фелонях (верхнiй одяг священикiв, ризи. МР.), з хресгами, бо у мiсгi сiм церков, затим диякони
з багатьма корогвами й свiчками, потiм сотник, тобто
комендант фортецi й мiсга, вiйськовий атаман,
козацтво й пiвчi, якi, немовби з Единих усг, спiвали
приЕмними голосами сгихирi (по:хвальнi тропарi,
тобто вiршi. -МР.). Yci попадали ниць перед
патрiархом i уклякали навколiшки доти, паки не увели
йога до церкви. У домiвках нiкого не залишилося,
навiть малих дiтей -yci повиходили зустрiчати
нашого владику патрiарха.
А поселили нас у господi одного знатного казака.
Напередоднi четверто1 недiлi по П'ятдесятницi
(п'ятдесятий день Боскресiння Icyca Христа, коли
Святий Дух у виглядi язикiв огненних зiйшов на свя
тих апостолiв. -МР.) ми вiдстояли в них повечiрню,
уранцi -надранню, а потому -обiдню, яка тривала
до полудня. Отут уперше настав для нас час потру
дитися у потi лиця, бо в ycix козацьких церквах до
землi московитiв нема на чому сидiти, навiть для ар
хиЕре'iв (архиЕрей - первосвященик, у православ-
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нiй церквi особа, що належить до вищих священ
нослужителiв. - МР.). Уяви собi, читачу: вони стоять
од початку до кiнця служби незворушно, немов ка
мiннi, безупинно доземно кланяються й yci гуртом,
нiби з Единих уст, спiвають молитви, i найдивовиж
нiше, що в усьому цьому беруть участь i маленькi дi
ти. О Боже, Боже! Як довго тривають у них молитви,
спiви й сама лiтургiя! .. (Послiдовна служба Божа, пiд
час яко·i учиняЕться та'iна Евхаристil, тобто причас
тя; нема нiчого дивного в тому, що чужоземних ман
дрiвникiв просто-таки вражала ревна набожнiсть
наших предкiв; казаки, як сказано в <,Icтopi'i русiв,>,
вважали, що у свiтi нема нiчого важливiшого понад
батькiвську, себто православну, вiру, Божественну,
€дину в людствi; посилалися на апостола Павла, най
мудрiшого з мудрих, який сказав наприкiнцi вiку
свого, що течiю життя скiнчив i вiри дотримав, та
подякував Боговi за те якнайревнiше; а якщо такий
великий муж i ревнитель Бога та угодник Йога, пiд
крiплюваний завжди благодаттю згори, коли уже вiн
дякуЕ Боговi за дотримання вiри в Нього, то нам,
грiшникам сущим, чи не треба з yci€'i сили дбати про
дотримання своЕ'i батькiвсько'i вiри, якаю живемо,
руха€МОСЬ i €СЬМИ. - МР.).
Та нiщо так не дивувало нас, як врода маленьких
хлопчикiв i IХнiй спiв, що линув iз самого серця, у гар
монi'i зi старшими.
Справдi, спiв козакiв утiшаЕ душу й вiдганяЕ жур
боту, бо вiн приЕмний, iде вiд усього серця й неначе з
Единих уст. Вони дуже люблять спiвати за нотами
нiжнi й солодкi мелодi'i.
Починаючи з Рашкова й по всiй землi русiв, тоб
то козакiв, ми помiтили пречудову рису, що збудила
у нас подив: yci вони, за винятком небагатьох, на
вiть бiльшина 'ixнix дружин i доньок, умiють читати
i знають порядок церковних служб та церковнi
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пiснеспiви; крiм того, панотцi не залишають сирiт
напризволяще, аби тi невirласами вешталися вули
цями, навчають грамоти.
Як ми завважили, у цiй кра'iнi, тобто у козакiв, безлiч
удiв та сирiт, бо, вiдколи появився гетьман Хмiль, i досi
не припинялися страшнi вiйни. Упродовж усього року,
вечорами, як зайде сонце, цi сироти ходять попiд хати
просити милостиню, спiваючи хором riмни Пресвятiй
Дiвi, й так пречудово, що той спiв полонить душу навiть
на великiй вiдстанi. За свiй спiв вони отримують з кож
но'i хати милостиню грiшми, хлiбом, iншим харчем
або чимсь таким, що придатне для прожиття, паки не
закiнчать навчання. Ось чому бiльшина з них пись
менна. Число освiчених особливо зросло, вiдколи по
явився Хмiль (дай, Боже, йому довго жити!), котрий
звiльнив цi кра'i й визволив цi мiльйони незлiченнi
православних з-пiд ярма вороriв православно'i вiри проклятих ляхiв (як пiсля цього не усмiхнуrися по
блажливо на вигадки польського iсторика Ф. Равiти
Гавронського, буцiмто сам гетьман i найближче йоrо
оточення були невiгласами, не вмiли нi читати, нi
писати, не тямили жодно·i мови, крiм <,хлопсько'i•>?.. Вi
домо, зазначаЕ авторитетний укра'iнський iсторик
Володимир Сергiйчук, що полковники Михайла Кри
чевський i Станiслав Морозенко знали латинську, нi
мецьку та французьку мови, Iван Богун - латинську,
нiмецьку й шведську, Максим Кривонiс - англiйську;
сам гетьман володiв латинською, нiмецькою, фран
цузькою, 117Рецькою, татарською, не кажучи вже про
польську та московську. - МР.).
А чому я називаю ляхiв проклятими? Та тому, що
вони повелися мерзеннiше, нiж лукавi iдолопоклон
ники, завдаючи мук щирим християнам, аби знищи
ти саме iм'я православних. Нехай увiчнить Бог воло
дарювання 1YJ)Kiв навiки-вiкiв! Вони-бо тiльки беруть
харадж (данину з немусульманського населения iм10
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пepi'i. - МР.). I не втручаються у справи вiри, чи буде
вона нусайрiтська (нусайрiти - секта мусульман-ши
'iтiв. - МР.), iудейська чи самарянська (самаряни секта, що вiдокремилася вiд iудейсько'i peлiri'i. - МР.).
А цi проклятi не задовольнялися хараджем i десяти
ною з братiв Христових, яких вони тримали в рабс
твi, а вiддавали 'ix у наругу ворогам Христовим - жор
стоким iудеям, як ми згодом про це розповiмо за вi
роriдними джерелами. Вони не тiльки забороняли 'iм
будувати храми й проганяли панотцiв, якi знали та
€мницi вiри, а й rвалтували 'ixнix благочестивих дру
жин i доньок. Бог, бачачи 'iхню пихатiсть, пiдступ
нiсть i жорстокiсть у ставленнi до сво'iх братiв хрис
тиян, послав на них свого вiрного слугу та раба Хме
ля, котрий помстився 'iм, завдав рiшучого удару 'iхньо
му чванству та гоноровi i 'iхньою поразкою потiшив
ворогiв 'ixнix, пiддав 'ix принижению, презирству, як
ми згодом розповiмо про все, що 'ix стосу€ться.
Повернемося до оповiдi. За 'iхнiми розрахунками,
нам належало про'iхати вiд цього Рашкова, кордону
козацько·i держави, до Путивля, де вже проляrа€ межа
московитiв, близько вiсiмдесяти великих козацьких
миль. У цих краях довжина дорiг вимiрю€ться миля
ми, а миля у них - це вiдстань, яку долають за три го
дини 'iзди верхи або в екiпажi зi швидкiстю, що пере
важа€ прудкiсть гiнця (козацька миля дорiвнювала
семи з половиною кiлометрам. - МР.). Отак ми зав
жди 'iздили, як у них i заведено. Польська чи козацька
миля дорiвнюЕ п'яти милям нашо'i кра'iни. Оцi
вiсiмдесят миль складають вiдстань од
пiвдня до пiвночi козацько'i землi,
як ми це згодом
пояснимо.
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Недiля, 11 червня лiтаБожого 1654-го.
MICTO ДМИТРАШКIВ. УРОЧИСТА ЗУСТРIЧ ПАТРIАРХ А.
ПОВНОЛЮДДЯ. ЦЕРКОВНА ОIУЖБА ЗГАДК А ПРО МОС
КОВСЬКОГО ЦАРЯ ОЛЕКСIЯ. ОПОВIДЬ ПРО взлемини
КОЗАКIВ I ЛЯХIВ, ВIЙНИ ПОМIЖ НИМИ, ПОВСТАННЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, ПIДСТУПНИЙ НАПАД ЛЯХIВ НА ЗЕМ
ЛЮ КОЗАКIВ ПЕРFД ВЕЛИКОДНЕМ.

м

и вирушили з Рашкова в згадану недiлю,
11 червня, пiсля полудня з десятьма каза
ками супроводу. Подолавши понад двi ве
ликi милi, надвечiр ми прибули до iншого
мiста, назва якого Дмитрашкiв.
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